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Alla nya viner
frÔn Granqvist

JanGuillou
valde viner i Arns fotspÔr

40 Ôrs vÌntan
pÔ Drumguish

l I mitten av 1950-talet bÎrjade huset pÔ bilden att byggas i Drumguish
i norra Skottland. Det skulle inrymma George Christies egna whiskydestilleri. Hans vÌntan blev lÔng ^
inte fÎrrÌn 1993 fick han provsmaka
sin fÎrsta egna whisky. Den har nu
blivit en succë i Sverige. Se sidan 4

l Fyra viner tillÌgnade tempelriddaren
Arn Magnusson, Jan Guillous populÌra
romanhjÌlte, lanseras av Granqvist Vinagentur i Systembolagets bestÌllningssortiment under vÔren.
Jan Guillou, hÌr fotograferad i vinkÌl-

laren hemma i bostaden, har provat och
godkÌnt vinerna. Kaj Wistbacka, som
illustrerat omslagen till de fyra bÎckerna
om Arn Magnusson, svarar fÎr formgivningen av etiketterna.

]FORTSØTTNING PÐ SIDAN 2

BILDER : PER STRÚHM, MIKAEL LJUNGSTRÚM OCH SPEYSIDE

l Fjorton nya viner lanserar Granqvist Vinagentur i Systembolagets
ordinarie sortiment under vÔren och
sommaren. Det Ìr spÌnnande nyheter i olika prisklasser frÔn Spanien,
Frankrike, Tyskland, Italien, Ústerrike och Ungern. Samtliga presenteras utfÎrligt i Vinfo. Se sidorna 6 ^7

Black Cyan Magenta Yellow

Printed on Tuesday 7th May 2002 at 16:12:09

l AKTUELLT
VIN D'ARN MAGNUSSON

''PrisvÌrda viner som
passar svensk smak''
] FORTSØTTNING FRÐN SIDAN 1

Arn de Gothia
Blanc

ecilia
Rosa
Kaj Wistbacka har illustrerat etiketterna
till de fyra Arn Magnusson-inspirerade
vinerna. HÌr Ìr skisserna till tvÔ av dem ^
det torra vita Arn de Gothia Blanc och det
medelfylliga rÎda Cecilia Rosa.

FrÔn Bordeaux kommer Arn de Gothia
Rouge och Arn de Gothia Blanc och frÔn
Languedoc-Roussillon Cecilia Rosa och
Cecilia Blanca.
SjÌlv vill Jan Guillou gÌrna framhÔlla
de tvÔ vinerna frÔn Languedoc-Roussillon, lÌngst ned i sÎdra Frankrike:
^ Det rÎda Cecilia Rosa passar svensk
smak bra och Ìr mycket anvÌndbart som
matvin. Det Ìr ett bra exempel pÔ den
kvalitetsutveckling vinerna i den franska
sÎdern genomgÔtt under senare Ôr. Tidigare kom det mÔnga dÔliga viner frÔn de
hÌr trakterna. Men det hÌr Ìr ett riktigt
bra och prisvÌrt vin.
^ Det vita Cecilia Blanca, som kommer
frÔn samma omrÔde, Ìr ett friskt och
sunt vin som ocksÔ passar svensk smak
utmÌrkt. Ett perfekt matvin.
Jan Guillou Ìr mycket intresserad av
vin ^ sedan fÎdseln, enligt egen utsago ^
och besitter en gedigen vinkunskap. Han
dricker med fÎrkÌrlek franska viner och
reser gÌrna till Alsace eller Bourgogne
och i viss mÔn Ìven Rheingau i Tyskland.

Vin var den dagliga drycken
BÎckerna om Arn Magnusson, som hittills sÔlts i Îver en miljon exemplar bara i
Sverige, har handlingen fÎrlagd till 1200talet. Givetvis drack Arn vin.
^ Ja, det var en helt naturlig och daglig
dryck, inte minst fÎr cisterciensermunkarna som hÌrstammar frÔn Bourgogne.
Men hur de viner som fanns pÔ den tiden
smakade vet man inte, sÌger Jan Guillou.
^ Men jag tror att de var vÌldigt sÎta
jÌmfÎrt med dagens. PÔ medeltiden hade
man svÔrt med lagringen och det var vanligt att man kryddade vinerna, ofta med

Landskapssnaps bra val
till midsommarsillen

l Visst vore det trevligt med en landskapssnaps
till midsommarsillen? Prova VÌstkustsnaps som
Ìr kryddad med torkade nypon, bjÎrnbÌr och
slÔnbÌr. Fruktig och mild smak med behaglig
avslutning. Finns i Systembolagets ordinarie
sortiment. Nr 292-02, pris 189 kr fÎr 500 ml.
I bestÌllningssortimentet finns ytterligare tre
trevliga midsommarsnapsar: SmÔlandssnapsen
med smak av timjan, flÌder, fÌnkÔl och anis. Nr
70121-02, pris 189 kr.VÌstgÎtasnaps med smak
av kÎrsbÌr och vita vinbÌr. Nr 80004-02, pris 189
kr. FrÔn VÌstergÎtland kommer ocksÔ Annebergs
Korn BrÌnvin. Nr 80138-02, pris 209 kr.
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honung men Ìven med kryddnejlika. Vardagsvinet smakade nog som glÎgg.
^ Kvinnorna drack helst Blanc, det vill
sÌga tyska viner. De var fÎrmodligen gjorda pÔ den druva som i dag heter Riesling.
Jan Guillou har lÌmnat munkarnas och
riddarnas tid bakom sig och arbetar just
nu pÔ en bok om 1600-talets svenska hÌxprocesser. Den kommer ut i hÎst.

TvÔ rÎda och tvÔ vita
l Arn de Gothia Rouge 1998. Nr 85231,
pris 118 kr. Druva: Merlot. Det har en fin
rÎdbrun fÌrg, fruktig doft med inslag av
mÎrka bÌr. Smaken Ìr vÌlbalanserad med
ton av bÌr, cedertrÌ och Îrter. Passar utmÌrkt till stekt och grillat kÎtt, vilt, mÎrkt
fÔgelkÎtt och hÔrdostar.
l Arn de Gothia Blanc 2000. Nr 85235,
pris 118 kr. Druvor: Sauvignon Blanc (34
procent) och Sëmillon (66 procent). Gul
fÌrg med grÎna inslag, fruktig doft med
ton av citrus och grÎna Ìpplen. FinstÌmd
och fruktig smak med inslag av citrus.
Passar fint till fisk- och skaldjursrÌtter,
sallader och som apëritif.
l Cecilia Rosa 1999. Nr 85230, pris 69 kr.
Druvor: Lika delar Carignan, Grenache
och Syrah. Det har en mÎrkrÎd fÌrg, finstÌmd doft med inslag av grÌs, Îrter och
svarta vinbÌr. LÔng, god smak med inslag
av svarta vinbÌr. Passar bra till kryddiga
matrÌtter av kÎtt eller fisk, lagrade hÔrdostar, pasta med kryddig sÔs, grillat.
l Cecilia Blanca 2000. Nr 85236, pris
69 kr. Druva: Picpoul. Det har en ljusgul
fÌrg med grÎna inslag, frisk och frÌsch
doft med stor fruktighet, mycket frisk
och fruktig smak med fin lÌngd. Passar
bra till skaldjur av alla slag, fisk, vitmÎgelost, getost eller som sÌllskapsvin.

Øpple i fin flaska
l ØppellikÎren
Pomona Ìr lika
god varm som
kall. Den ger
vÌlkommen avsvalkning varma
sommarkvÌllar,
blir det regn och
rusk ^ vÌrm den
pÔ spisen eller i
micron. Kaneldoften kommer
att kÌnnas i hela
huset. Pomona
finns i Systemets
bestÌllningssortiment. Nr 80606-2, pris 149 kr.
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l REPORTAGE

ningen har varit lyckad och Badenvinernas popularitet Îkar i Tyskland. En del exporteras bland annat till Asien och Kina,
eftersom de passar bra till asiatisk mat.
Samtidigt Îkar intresset fÎr Badens lÌtta
rÎda viner, speciellt SpÌtburgunder.
Granqvist Vinagentur lanserar nu ett
vitt torrt vin frÔn Kaiserstuhl. Det Ìr Sunny & Blue, Baden Classic Rivaner Dry.
Druvorna kommer frÔn vinodlingen Engelsberg i Endingen, pÔ bergets norra del.
Endinger Engelsberg tillhÎr vinbÎnder som Ìr medlemmar i Winzergenossenschaft Endingen, ett litet vinkooperativ som levererar hela druvskÎrden till
Badischer Winzerkeller i Breisach, sÎder
om Kaiserstuhl.

Druvor frÔn 6.000 vingÔrdar
Vinodlingarna pÔ Kaiserstuhl Ìr anlagda i ett komplicerat system av terrasser.

Vulkanviner
frÔn Tysklands soliga sÎder

F

Îr omkring 15 miljoner Ôr sedan var Kaiserstuhl en lavasprutande vulkan. I dag Ìr ruinerna av den ett av Tysklands
mest spÌnnande vinomrÔden.
Kaiserstuhl ligger i vindistriktet Baden
i Sydtyskland. Vid vÌstra sidan av det 557
meter hÎga vulkanberget passerar Rhen
och pÔ andra sidan floden ligger Frankrike och Alsace.
OmrÔdet Ìr vinodlarmark sedan mer
Ìn tusen Ôr och redan fÎr omkring sex
miljoner Ôr sedan vÌxte vildvin pÔ den
lÎsa och vÌrmeabsorberande marken. PÔ
900-talet var vinodlingen sÔ utbredd i
omrÔdet att inte mindre Ìn ett 80-tal av
dÔtidens byar och smÔstÌder finns omnÌmnda som vinorter. I dag omfattar vinodlingarna drygt 4 000 hektar.
Vinodlarna i omrÔdet har en lÔng tradition att fÎrvalta ^ och gÎr det pÔ bÌsta
sÌtt. FÎrutsÌttningarna fÎr druvodling Ìr

perfekta, tack vare det skyddade lÌget
med Schwarzwaldbergen pÔ ena sidan
och Vogeserna pÔ den andra. Och inget
annat omrÔde i Tyskland Ìr sÔ soligt
och varmt som just Kaiserstuhl. Von der
Sonne verwÎhnt, BortskÌmd av solen, lyder
fÎr Îvrigt Badens turistslogan.

Komplicerat system av terrasser
Vinodlingarna ligger i ett komplicerat system av terrasser, de flesta hundratals Ôr
gamla. Med tiden har de byggts om, renoverats och gjorts mer tillgÌngliga fÎr jordbruksmaskiner och transportfordon. Men
fortfarande plockas de flesta druvor fÎr
hand och bÌrs i korgar och hinkar till
traktorkÌrror fÎr vidare transport och invÌgning hos vingods och vinkooperativ.
Tack vare god marknadsfÎring och
lyhÎrdhet fÎr nya trender har Badens vita
viner de senaste Ôren utvecklats mot en
betydligt torrare och friskare stil. Sats-

Winzerkeller har 38 mindre kooperativ
som underleverantÎrer. Dessa skickar
alla sina druvor till Breisach fÎr fÎrÌdling.
DÌrutÎver samarbetar Winzerkeller med
ytterligare 37 kooperativ som levererar
en viss del av sin produktion till Breisach
men producerar Ìven vin pÔ egen hand.
Sammanlagt Ìr det cirka 6 000 vingÔrdar
som levererar sina druvor till Winzerkeller, Europas stÎrsta vinkooperativ.
Badischer Winzerkeller har, trots sin
storlek, en tydlig kvalitetsprofil och producerar Ôrligen 500^ 600 olika viner som
tappas i mÔnga olika typer av flaskor och
sÌljs under mÔnga olika produktnamn.
Det varma klimatet och de stora naturliga kontrasterna i Baden bidrar till det
stora utbudet viner hos Badischer Winzerkeller. I omrÔdet trivs de flesta vanliga
druvor utmÌrkt, men Ìven mer vÌderkÌnsliga sorter som Chardonnay, Pinot Noir
(SpÌtburgunder pÔ tyska) och Pinot Gris.
Den blÔ SpÌtburgunder Ìr numera den
vanligaste druvan med cirka 39 procent
av arealen. DÌrefter fÎljer MÏller-Thurgau, som hÌr ofta gÔr under namnet Rivaner, med en andel pÔ cirka 34 procent.
l Sunny & Blue, Baden Classic Rivaner
Dry 2001, Ìr nyhet pÔ Systembolaget i maj.
Pris 59 kr (Nr 5878). Smaken Ìr torr, ung och
nÔgot jordig med inslag av frukt. I bestÌllningssortimentet finns dessutom Baden
Pinot Gris Classic, pris 61 kr (Nr 85908).
Det har en druvig, aromatisk smak med
viss lÌngd och inslag av citrusfrukt.
vinfo l maj 2002
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l AKTUELLT

40 Ôrs tÔlamod skapade

Drumguish
D

rumguish Ìr den nÌst mest
sÔlda maltwhiskyn pÔ Systembolaget ^ fÎrra Ôret sÔldes omkring 100 000 flaskor.
Tacka George Christie fÎr det!
I mitten av 1950-talet lade den respekterade whiskygrossisten grunden till ett
destilleri i Drumguish, en by nÔgra mil
utanfÎr Aberdeen i Skottland. DÌr destilleriet ligger fanns tidigare en av Skottlands Ìldsta kvarnar. Den var centralt
placerad dÌr floden Tromie fÎrenar sig
med Spey, som fÎr Îvrigt fÔtt ge namn Ôt
det mest ansedda whiskydistriktet.
George Christie kÌnde till att vattnet i
Drumguish sedan urminnes tider ansetts
vara av bra kvalitet ^ som gjort fÎr whiskyframstÌllning.
Destilleribyggnaden lÌt han uppfÎra i
sten efter gammal skotsk tradition. Arbetet, som utfÎrdes av stensÌttaren Alex
Fairlie, pÔgick i nÌstan 20 Ôr. Han byggde
huset fÎr hand, sten fÎr sten, utan murbruk och andra moderna hjÌlpmedel.
Efter tvÔ decenniers vÌntan kunde
George Christie Ìntligen installera kopparpannorna, sjÌlva hjÌrtat i destilleriet.
Mindre pannor ger bÌst kvalitet pÔ whiskyn, resonerade han och fÎljaktligen Ìr
de nÔgra av de minsta i Skottland.
Det perfekta vattnet fanns ju redan i
byn, kornet som skulle mÌltas kÎptes av

bÎnderna i Moray Firth och torven som
skulle ge rÌtt fÌrg och smak fanns i torvmossarna vid bergen i Cairngorm.
1993, efter nÌstan 40 Ôr, kunde George
Christie fÎr fÎrsta gÔngen provsmaka sin
egen whisky. En enastÔende upplevelse,
har han berÌttat.
Hans ''recept'' anvÌnds givetvis Ìn i
dag. Det ger en whisky med elegant och
fruktig smak och viss rÎkighet, liten fatton med inslag av honung. Helt enkelt en
perfekt maltwhisky!

Ett av fÔ oberoende destillerier
^ De flesta kÌnda whiskyfÎretag Ìr sedan
lÌnge i hÌnderna pÔ multinationella alkoholkonglomerat, sÌger Jim Gordon,
exportchef pÔ Speyside. NÌr ledningen
sitter i utlandet fÎrsvinner bÔde kunskap
och engagemang och det pÔverkar kvaliteten negativt. George Christie var fÎrutseende och dÌrfÎr har vi i dag den kompletta produktionsapparaten och Ìr, precis som han ville, helt oberoende.
^ George Christie har hunnit bli 83 Ôr
och bor fortfarande i nÌrheten av destilleriet. Barnen har tagit Îver och driver det
nu exakt enligt hans affÌrsidë. Whiskyns
kvalitet Ìr helt enkelt familjens heder och
den ges det inget avkall pÔ.
Drumguish (Nr 278) finns i alla Systembutiker och kostar 259 kronor.

Thomas Geijer Ìr VD fÎr Lodhian i Ludvika,
Sveriges fÎrsta privatÌgda whiskydestilleri.
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l Granqvist Vinagentur har inlett samarbete med Lodhian Distillery i Ludvika,
Sveriges fÎrsta privatÌgda whiskydestilleri. En tioÔrig maltwhisky och en blended whisky finns nu i Systembolagets bestÌllningssortiment.
^ De Ìr framtagna i samarbete med
Burn Stewart Distillers i Speyside i Skottland, sÌger eldsjÌlen Thomas Geijer, VD
fÎr Lodhian. Men redan vid Ôrsskiftet
rÌknar vi med att komma igÔng med fullskalig produktion hÌr hemma.
I slutet av mars fick Lodhian klart med
kÎpet av en fastighet i Ludvika och snart
inleds arbetet med att bygga ett komplett
destilleri. Ðrsproduktionen berÌknas bli
126 000 liter 65-procentig whisky, vilket
mostvarar cirka 250 000 fÌrdiga flaskor.
^ I bÎrjan kÎper vi fÌrdigmÌltat kornmjÎl men pÔ sikt rÌknar vi med att kunna
gÎra mÌltningen ocksÔ, sÌger Thomas
Geijer. DÔ kommer vi att kÎpa spannmÔl
av bÎnderna i trakten.
^ VÔrt vatten lÌmpar sig mycket bra fÎr

whiskyframstÌllning. Det Ìr till och med
mycket bra med skotska mÔtt mÌtt, vilket
inte vill sÌga litet, sÌger Thomas Geijer,
som engagerat whiskyproffset James B.
Lochhead som teknisk rÔdgivare. Han Ìr
kemiingenjÎr och har arbetat hos flera
kÌnda whiskyproducenter, bland andra
Highland Park.
Namnet Lodhian dÔ? Det lÔter vÌldigt
skotskt, men Ìr faktiskt en gammal svensk
form av namnet Lydia, som i sin tur fÔtt
ge namn Ôt Lyviken i Ludvika.
Lodhian Pure Malt 10 Years. Nr 80421,
pris 319 kr. Gyllenbrun fÌrg, stor doft
av malt och frukt med lÌtt rÎkighet. Rund
smak, frisk och maltig med lite sÎtma
och viss sÌlta i avslutningen. FramstÌlld
av olika hÎgklassiga sorter frÔn omrÔdet
utmed floden Spey.
Lodhian Blended Scotch Whisky. Nr
80708, pris 236 kr. Gyllenbrun fÌrg, lÌtt
rÎkig doft med viss frukt och sÎtma. Mild
smak med inslag av fat. OcksÔ framstÌlld
av olika hÎgklassiga sorter frÔn Speyside.

BILDER : PER STRÚHM, MIKAEL LJUNGSTRÚM

Lodhian ^ svensk whiskynyhet frÔn Dalarna

l DRUVKUNSKAP

Underverket Riesling
R
iesling Ìr en fÎrutsÌttning fÎr
tysk vinproduktion. Vinrankan med de smÔ grÎna druvorna och de tredelade bladen Ìr synnerligen tÔlig och klarar utan
problem klimatet i vÌrldens nordligaste
vinodlingar. I dag tar den omkring 23 000
hektar i ansprÔk, vilket motsvarar 22 procent av hela den tyska vinodlingsarealen.
Ursprunget Ìr givetvis tyskt och de
flesta auktoriteter pÔ omrÔdet Ìr relativt
Îverens om att den fÎrmodligen hÌrstammar frÔn det vildvin som pÔ romartiden
och tidig medeltid vÌxte utmed Rhen.
Den lÌngsta rieslingtraditionen har vinodlarna i Rheingau och Mosel, dÌr det
finns historiska dokument i vilka Riesling nÌmns sÔ tidigt som 1430.

Riesling odlas i stor omfattning Ìven i
Alsace ^ det enda omrÔde i Frankrike dÌr
druvan fÔr odlas, enligt den franska vinlagen. Den finns dessutom i Ústerrike,
Schweiz, Norditalien, Australien, Nya
Zeeland, Sydafrika, USA och Chile.
Om Gewurztraminer Ìr kungen av Alsace mÔste Riesling rimligen vara drottningen. Medan de tyska Rieslingvinerna
ofta Ìr lÌtta och sÎta Ìr alsassisk Riesling
betydligt mer fyllig och rund i smaken.
Vinodlarna i Alsace lÔter druvorna fÔ jÌsa
ut lÌngre Ìn de tyska kollegorna, vilket
ger mer alkoholstarka viner. VinframstÌllningen i Alsace skiljer sig betydligt frÔn
den tyska och det sÌtter spÔr i smak och
stil. Till exempel sÌljs inga viner i Alsace
fÎrrÌn efter minst ett och ett halvt Ôr,
medan vissa tyska viner sÌljs redan efter
nÔgra mÔnader eller ett halvt Ôrs lagring.
Tyska Rieslingviner finns i samtliga
kvalitetsklasser och smakriktningar. Numera lagras de Ìven i traditionella ekfat,
men de flesta vinproducenter anvÌnder
sig av moderna stÔltankar.

Doft av persika och Ìpple
En typisk tysk Riesling har blekgul fÌrg
med grÎna inslag och den mycket tydliga
och klara doften domineras av persika och
Ìpple. I gommen kÌnner man klart den
druvtypiska syran. Rieslingviner frÔn steniga och karga skifferjordar, som vid
Mosels sluttningar, doftar ofta mineral
och ibland Ìven flinta, vÌllagrade viner
har dessutom en tydlig ton av petroleum.
Tyska Rieslingviner bÎr helst inte
drickas fÎrrÌn minst ett Ôr efter skÎrden
och Ìr som bÌst fÎrst efter flera Ôr. Viner
av hÎgre kvaliteter, till exempel Auslese,
kan lagras i decennier. Ernst Loosen,
en av de bÌsta vinmakarna i Moseldalen,
anger till och med 75 Ôr som mÎjlig lagringstid fÎr flera av sina bÌsta viner.
Halvtorra och torra tyska Rieslingviner

HARTMANN /DEUTSCHES WEININSTITUT

Spridd nÌstan Îver hela vÌrlden

Riesling Ìr den viktigaste druvan i tyska vingÔrdar ^ den Ìr tÔlig och klarar det relativt
kyliga klimatet utan problem. Resultatet blir viner fÎr alla smakriktningar.
passar utomordentligt bra till lÌttare rÌtter, fisk i alla varianter, kokt kÎtt, kyckling, pasta och sallader. HalvsÎta viner
gÔr fint ihop med krÌmiga ostar, till exempel Brie eller Munster. Fruktiga och sÎta
SpÌtlese och Auslese passar till desserter,
medan ÌdelsÎta och vÌl lagrade Auslese
och Beerenauslese Ìr optimala som apëritif vid festligare tillfÌllen.

MÔnga Riesling att vÌlja pÔ
Granqvist Vinagentur har stÌndigt ett
femtontal tyska Rieslingviner i Systembolagets ordinarie sortiment. Bland dem
finns det halvtorra, vÌlbekanta Forster
Mariengarten frÔn Winzerverein Deidesheim i Pfalz (Nr 5844, pris 57 kr) och det
likasÔ halvtorra Jacobus Auslese 1990
frÔn Mosel (Nr 7260, pris 87 kr). Forster
Mariengarten finns Ìven som sÎt Auslese (Nr 5857, pris 88 kr). Úvriga Rieslingviner ^ se sortimentsfoldern.

Prova Rieslingviner i
Deidesheim i sommar
l FÎreningen MunskÌnkarna har utsett
Deidesheim i Pfalz till Ôrets vinby 2002 ^
det berÌttade vi om i fÎrra numret av Vinfo.
FÎr MunskÌnkar och VinfolÌsare som planerar besÎka i Deidesheim i sommar finns
det utomordentliga chanser att prova goda
Rieslingviner. Alla fredagar klockan 10 Ìr
det till exempel guidning i vinkÌllare och
produktionslokaler hos vÌlkÌnda Winzerverein Deidesheim. Efter guidningen
bjuds smakprov pÔ aktuella viner.
Missa inte Deidesheimer Weinkerwe,
den stÎrsta vinfesten i Pfalz. Den arrangeras 9 ^13 augusti samt 16^20 augusti. Vardagar frÔn kl 16, pÔ helgerna frÔn kl 11.
Vin och allehanda tilltugg sÌljs frÔn ett
hundratal bodar och gatustÔnd.
vinfo l maj 2002
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l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

l HÌr Ìr vÔrens och sommarens nyheter pÔ Systembolaget frÔn Granqvist Vinagentur. Vinerna finns i det ordinarie sortimentet. Saknas nÔgot vin i din butik, bestÌll hem det.

Vin¬a AgÏero Crianza

Lomas del Marques

Nr 12743

Vin¬a AgÏero Crianza

Calatayud/Aragon, Spanien 1998
Pris 89 kronor/SÌljstart 2 april
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Sunny & Blue

MÏller-Thurgau

Barbera d'Asti

Szekszärdi Merlot

Nr 5878

Nr 42348

Baden, Tyskland 2001
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 maj
Fyllighet 8 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Piemonte, Italien 1999
Pris 89 kronor/SÌljstart 3 juni
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Sunny & Blue
Baden Classic Rivaner Dry

Barbera d'Asti
Marco Bonfante

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas y
Vinedos del Jalon i Calatayud i Spanien.
Det har en mÎrkrÎd fÌrg, fruktig doft med
ton av mÎrka bÌr. Smaken Ìr balanserad
med drag av frukt och skogsbÌr. Passar
bra till stekt och grillat kÎtt, mustiga kÎttgrytor, lamm samt hÔrdostar. LÌmplig
dricktemperatur: 16 ^18 grader.
Vinet Ìr framstÌllt till 70 procent av
Tempranillo ^ den viktigaste spanska blÔ
druvan ^ och 30 procent Garnacha. Aragon, som ligger sÎder om Rioja, Ìr kÌnt
fÎr sina kraftiga viner. De behÎver mogna
under lÔng tid innan de blir som bÌst.

l Ett torrt vitt vin frÔn Badischer Winzerkeller i Breisach i Sydtyskland. Det har en
gul fÌrg med gnistrande inslag, frisk doft
med fruktigt inslag. Smaken Ìr torr, ung
och nÔgot jordig med inslag av frukt. Passar ¢nt till ¢sk- och skaldjursrÌtter, pasta,
sallader, ljust kÎtt och svamprÌtter. LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Vinet Ìr framstÌllt av Rivaner-druvor
som vuxit i vulkanjord pÔ berget Kaiserstuhl i Baden. LÌs mer om Kaiserstuhl
och Badischer Winzerkeller, Europas
stÎrsta vinkooperativ, pÔ sidan 3.

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn vinhuset
Marco Bonfante i Nizza Monferrato i nordvÌstra Italien. Det har en rubinrÎd fÌrg,
harmonisk doft med inslag av kÎrsbÌr
och skogsbÌr. Ung, fruktig och frisk smak
med liten, angenÌm bitterhet. Passar utmÌrkt att dricka till stekt och grillat kÎtt,
pasta samt hÔrdostar. LÌmplig dricktemperatur: 16 ^18 grader.
Marco Bonfante Ìr en ung, kreativ vinmakare frÔn en mycket gammal vinfamilj.
PÔ 11 hektar i hjÌrtat av Piemonte odlar
han samtliga ''stora'' italienska druvor.

Nr 12726

Nr 12911

Nr 2916

Rioja Alta, Spanien 1996
Pris 119 kronor/SÌljstart 6 maj
Fyllighet 8 StrÌvhet 5 Fruktsyra 5

Kremstal, Ústerrike 2000
Pris 66 kronor/SÌljstart 6 maj
Fyllighet 8 SÎtma 4 Fruktsyra 6

Szekszärdi, Ungern 1997
Pris 69 kronor/SÌljstart 3 juni
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

l Ett halvtorrt, pÔ grÌnsen till torrt, vitt
vin frÔn Winzer Krems vid Donau i Ústerrike. Det har en gul fÌrg med grÎnaktigt
skimmer, frisk och aromatisk doft med inslag av frukt. Smaken Ìr fruktig och frÌsch
med inslag av mineral. Passar utmÌrkt till
¢sk- och skaldjursrÌtter, ljust kÎtt, sallader eller som apëritif. LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Winzer Krems Ìr Ústerrikes stÎrsta
och Ìldsta vinkooperativ. FÎregÔngaren
till dagens kooperativ grundades redan
1447. MÏller-Thurgau Ìr en av de vanligaste druvorna i Ústerrike och Ìr Ìven
kÌnd under namnet Rivaner.

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Brilliant
Holding/Vinotëka i Ungern. Det har en rubinrÎd fÌrg med mÎrka inslag och stor,
fruktig doft med ton av ek. FinstÌmd, vÌlbalanserad smak med inslag av mÎrka bÌr
och vanilj. Passar utmÌrkt till kryddiga
matrÌtter med £Ìsk- eller nÎtkÎtt, helst
grillat eller stekt. Trivs Ìven med kryddig,
stekt ¢sk. LÌmplig serveringstemperatur:
16^18 grader. Druva: Merlot.
Szekszärdi ligger utmed Donaus vÌstra
sida i sÎdra Ungern, inte lÔngt frÔn grÌnsen till Kroatien. Vinerna frÔn omrÔdet Ìr
vanligtvis mjuka och fruktiga, vilket det
hÌr vinet Ìr ett utmÌrkt exempel pÔ.

Lomas del Marques Reserva

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas
Vista Alegre i Rioja i Spanien. Det har en
¢n rÎd fÌrg med drag av terracotta, avstÌmd doft med inslag av ek och svarta
vinbÌr. Smaken Ìr lÔng och harmonisk
med inslag av vanilj och frukt. LÌmplig
dricktemperatur: 18 ^20 grader.
Vinet bestÔr av fyra olika druvor: 80
procent Tempranillo, 10 procent Garnacha,
5 procent Mazuelo och 5 procent Viura.
Det har lagrats 28 mÔnader pÔ fat av amerikansk ek och dÌrefter tre Ôr pÔ £aska.
Bodegas Vista Alegre ingÔr i vÌlkÌnda
Bodegas Carlos Serres i Haro, centralorten
i vindistriktet Rioja.
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Kremser MÏller-Thurgau

Szekszärdi Merlot

l AKTUELLT
Nr 7108

Premiere Sekt

Rheingau, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 6 SÎtma 4 Fruktsyra 4

Chateau Lalande

Gimmeldinger Riesling

Nr 3349

Chateau Lalande
de Tayac Rouge

Bordeaux, Frankrike 2000
Pris 98 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6
l Medelfylligt rÎtt vin frÔn Chateau Lalande de Tayac i Cotes de Francs, ett av de
minsta AOC-omrÔdena i Bordeaux. Det
har en vacker djuprÎd fÌrg, ¢nstÌmd doft
av rÎda bÌr med inslag av fat. Smaken
Ìr vÌlbalanserad med struktur och ¢na
tanniner. Passar utmÌrkt till stekt och
grillat kÎtt, svamprÌtter, mustiga sallader
och lagrade hÔrdostar. LÌmplig dricktemperatur: 16 ^18 grader.
Vinet Ìr framstÌllt till 70 procent av
Merlot och 30 procent Cabernet Sauvignon/
Cabernet Franc.
Chateau Lalande de Tayac anses vara
ett av de bÌsta i omrÔdet och fÔr Ôrligen en
lÔng rad utmÌrkelser fÎr sin hÎga kvalitet.
Nr 5802

Gimmeldinger Biengarten
Riesling GewÌchs B
Mittelhardt/Pfalz, Tyskland 2000
Pris 199 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 9 SÎtma 2 Fruktsyra 8

l Torrt vitt vin frÔn Weingut A. Christmann
i Pfalz i Tyskland. Det har en gyllengul
fÌrg, doft av aprikos, petroleum och exotiska frukter. Smaken Ìr lÔng, ¢nstÌmd
och komplex. Passar bra till ¢sk, skaldjur
och kalvrÌtter med lÌtta sÔser. LÌmplig
dricktemperatur: 12 grader.
Weingut A. Christmann har anor sedan
slutet av 1500-talet och drivs i dag av far
och son, Karl-Friedrich och Ste¡en Christmann. I samarbete med vinmakaren Martin Eller satsar de mÔlmedvetet pÔ hÎgsta
kvalitet och fÔr stÌndigt vÌlfÎrtjÌnt uppmÌrksamhet i tysk gastronomipress.
Christmanns har inte mycket Îver fÎr
viner med ekfatskaraktÌr och lagrar fÎljaktligen allt i stÔltankar. De egna vinodlingarna Ìr relativt smÔ och omfattar 14
hektar i vÌlrenommerade omrÔden i Gimmeldingen, KÎnigsbach, Deidesheim och
Ruppertsberg.

Coteaux duTricastin

Premiere Sekt

Nr 2823

Coteaux du Tricastin
Les Grand Deves

Rhone, Frankrike 2001
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6
l Medelfylligt rÎtt vin frÔn Les Producteurs
Rëunis i Rhone i Frankrike. Det har en
mÎrkrÎd fÌrg med blÔ ton, ¢n doft av mÎrka bÌr med aromatiska inslag. LÔng, harmonisk och vÌlbalanserad smak. Passar
till grillat och stekt kÎtt, vilt, kraftiga pastarÌtter. Dricktemperatur: 14^16 grader.
Vinet Ìr framstÌllt till 60 procent av
Grenache, 15 procent Carignan, 15 procent
Syrah och 10 procent Cinsault.
Nr 2180

l Halvtorrt mousserande vin frÔn RÏdesheimer Weinkellerei i Rheingau i Tyskland.
Det har en ljusgul fÌrg, doft av frukt och
mineral samt en fruktig mousse. Passar
utmÌrkt att dricka som apëritif, till bu¡ërÌtter samt skaldjur. LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.
Premiere Sekt, som Ìr framstÌlld pÔ en
blandning av olika druvor, Ìr ett bra alternativ till dyrare droppar.
Nr 22218

Marquis Bouquet Blanc

Bordeaux, Frankrike 2001
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 8 SÎtma 2 Fruktsyra 6

l Ett torrt vitt vin frÔn Viniparrainage. Det
har en ljusgul fÌrg, fruktig doft med inslag
av citrus. Smaken Ìr vÌlbalanserad och
frisk med behaglig avslutning. Passar bra
till ¢sk och skaldjur i alla former, kyckling, sallader eller som apëritif. LÌmplig
dricktemperatur: 8^10 grader.
Vinhandlaren Eric Magnant i S:t Emilion ^ Granqvist Vinagenturs Ìldsta samarbetspartner i Bordeaux ^ levererar det
hÌr vinet, som Ìr framstÌllt till lika delar
av Semillon och Sauvignon Blanc. Druvorna kommer frÔn utvalda vinodlare runt
om i Bordeaux.

Cepage Cabernet Sauvignon
Portes de Mëditerranëe, Frankrike
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 8 StrÌvhet 5 Fruktsyra 6

l Medelfylligt rÎdvin frÔn Viniparrainage.
Det har en rubinrÎd fÌrg med blÔ toner,
¢nstÌmd doft med inslag av svarta vinbÌr.
VÌlbalanserad smak, mycket frukt och bra
avslutning. Passar till stekt och grillat
kÎtt, kalvkÎtt och pastarÌtter. Dricktemperatur: 16^18 grader.
Portes de Mëditerranëe Ìr en helt ny
appellation i sydÎstra Rhone. Den bestÔr
av delar frÔn Vaucluse och La Drome.
Nr 2186

Le Chef Sommelier Merlot
Languedoc-Roussillon, Frankrike 2001
Pris 89 kronor/SÌljstart 5 augusti
Fyllighet 8 StrÌvhet 5 Fruktsyra 6

l Medelfylligt rÎdvin frÔn Viniparrainage.
Det har en djuprÎd fÌrg med blÔ stÌnk, ¢nstÌmd doft med inslag av kÎrsbÌr, smultron och bjÎrnbÌr. Mjuk och fruktig smak
med inslag av Îrter och frukt. Passar bÌst
till det speciella recept som ¢nns pÔ £askans baksidesetikett, men Ìven till stekt
och grillat kÎtt, stekt ¢sk och pastarÌtter.
LÌmplig dricktemperatur: 16 ^18 grader.
FrÔn sydvÌstra Frankrike.

NÔgra av de kommande vinerna var inte
klara fÎr fotografering nÌr Vinfo trycktes.
Men ett par etiketter kan vi presentera.
vinfo l maj 2002
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Vid definitiv eftersÌndning
ÔtersÌnds fÎrsÌndelsen
med den nya adressen.

AvsÌndare: Granqvist Vinagentur, GamlaTorget 6, 522 31 Tidaholm

l AKTUELLT

Nu pÔ etikett: Enerhogen GÔrd frÔn fÎrr.

Enerhogen
^nyhet frÔn
BohuslÌn
l Granqvist lanserar under vÔren tvÔ
nya viner med bohuslÌnsk anknytning i
Systembolagets bestÌllningssortiment.
Tills vidare Ìr vinerna frÔn LanguedocRoussillon i sÎdra Frankrike, men mÔlet
Ìr att etiketten Enerhogen GÔrd om nÔgra
Ôr ska sitta pÔ flaskor som innehÔller
ekologiskt vin frÔn BohuslÌn!
Sedan ett par Ôr bedriver Marie och
Birger SjÎberg pÔ Enerhogen GÔrd
utanfÎr StrÎmstad fÎrsÎk med odling av
klimatanpassade druvor.
Enerhogen GÔrd Vitt. Druva: Picpoul.
Ett torrt vitt vin med ljusgul fÌrg. Frisk
och frÌsch doft med stor fruktighet. Frisk
och fruktig smak med fin lÌngd. Passar
bra till skaldjur av alla slag, fisk, vitmÎgel- och getostar eller som apëritif.
LÌmplig dricktemperatur: 6 ^8 grader.
Nr 85129, pris 69 kr.
Enerhogen GÔrd RÎtt. Druvor: Till
lika delar Grenache, Carignan och Syrah.
MÎrkrÎd fÌrg, finstÌmd doft med inslag
av grÌs, Îrter och svarta vinbÌr. Smaken
Ìr lÔng och god med skymt av kÎrsbÌr,
hallon och vanilj. Passar bra till kraftiga
kÎttrÌtter, grillat, mustiga sallader och
starka hÔrdostar. LÌmplig dricktemperatur: 16 ^18 grader. Nr 85128, pris 69 kr.
Vinerna, som levereras av Granqvists
franska samarbetspartner GAM Audy,
finns i det ordinarie utbudet i systembutikerna i StrÎmstad och Grebbestad.
De kan bestÌllas hem till Îvriga butiker,
rÌkna med en veckas leveranstid.

Sommarviner fÎr
veranda
och grill

l Lata dagar, lÔnga ljusa
kvÌllar, sol och ljumma vindar. Svensk sommar med
andra ord! DÔ Ìr det ocksÔ
extra trevligt med ett glas
riktigt gott vin. HÌr Ìr nÔgra
tips pÔ viner som passar pÔ
verandan och vid grillen.
Nr 5844, Forster Mariengarten Riesling, pris 57 kr.
Klassiskt halvtorrt vitt vin
frÔn Pfalz i Tyskland. Stor
fruktighet, lÔng och vÌlbalanserad smak. Passar bra
till fisk, skaldjur och sallader. Under vÔren fÔr etiketten en ny, modernare utformning (se bilden).
Nr 6058, Stettener Stein Silvaner, pris 66 kr.
Ett torrt vitt vin frÔn Franken, det tyska distrikt
som Ìr kÌnt fÎr sina smakrika viner i de sÌrprÌglade bocksbeutelflaskorna. Passar bra till sallader, asiatiska rÌtter samt fisk och skaldjur.
Nr 22692, Castillo de Almansa Reserva
1996, pris 67 kr. Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn
Spanien ^ som gjort fÎr att drickas till grillrÌtter, vilt, mustiga grytor och hÔrda ostar.

Garc°on ä la
Madeleine Pyk

l Le Garc°on Rouge,
medelfylligt rÎdvin
frÔnVaucluse i Rhone
i Frankrike, lanseras
pÔ Systembolaget
den 5 augusti. LÌgg
mÌrke till etiketten ^
den har illustrerats
av konstnÌrinnan
Madeleine Pyk pÔ
uppdrag av Granqvist Vinagentur!
Vinet, som har en finstÌmd doft av mÎrka
bÌr och en mogen, fruktig smak, passar bra till
lÌttare rÌtter av kalv, gris, nÎt, mustiga sallader,
pasta och hÔrdostar. LÌmplig dricktemperatur:
16 ^18 grader. Nr 12813, pris 76 kronor.
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